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Fastelavnsfest arrangeret af Borgerforeningen
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Sommerfest 2011
The Bats kommer igen og spiller i
Grindstedhallen lørdag aften den 20. august
De mange festglade borgere, der var med til sidste års Sommerfest, var begejstret for det Nordjyske Toporkester: THE
BATS – så for at være sikker på, at musikken også til den kommende sommerfest er i top, har vi besluttet, at Bats også skal
spille for os i år – The Bats har meldt tilbage, at det vil de meget gerne – for som de sagde ”Det var da et fantastisk feststemt
publikum, vi mødte sidste år, og det var sjovt at spille for jer, for folk ville danse” – så det er da en herlig gensidig tilfredshed!
Bats sagde også, at det var sjældent, at de mødte så bred en aldersgruppe, der kunne more sig sammen – og det var jo det, vi
gjorde!

Maden fik vi også meget ros for – så
også her vil vi sørge for at bevarer den
høje kvalitet!
Så, når både musik, mad og publikum
er i top, kan det kun blive en god fest vi ser frem til at møde dig, dine naboer,
gadeforening og andre venner til Sommerfest 2011!

Husk nu at sætte et kryds ved lørdag aften den 20. august
2011, da skal du nemlig til bal i Grindstedhallen sammen
med mange feststemte mennesker!

Sommerfestudvalget
Januar 2011

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Sommerfest 2011
I Grindsted - Uggerhalne - Kinnerup og omegn – ideer efterlyses!!
Sommerfest 2011 afholdes fredag den 19. august og lørdag den 20. august.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du ikke ”misser” denne mægtige lokalbegivenhed, hvor hæsblæsende aktiviteter vil
foregå side om side med rolige sysler ved fiskedam og popcornsbål.
Sommerfestudvalget er i gang med at planlægge - har du gode ideer til aktiviteter for børn og voksne, skal du bare sige
til - har du lyst til at give en hånd med, er du også yderst velkommen. Du kan bare kontakte Sommerfestudvalget, eller
et bestyrelsesmedlem i en af de tre arrangerende foreninger: Borgerforening - Grindsted Idrætsforening - Grindsted
Sportsklub.
Vi ses til Sommerfest i Grindsted!

Sommerfestudvalget
Januar 2011

Sommerfestudvalg 2011:
Borgerforening: Irma Jørgensen(irmamedi@gmail.com) & Charlotte Olsen (cho@fdfdk )
GIF: Kenneth Timmermann(k.timmer@stofanet.dk) & Sverri Johannesen(sverri@sol.dk)
GSK: Poul Dahl (posselt.dahl@mail.tele.dk), Leif Køhne (lk@kfinvest.dk), Ole Schwarz (oleschwarz@stofanet.dk)

Gamle billeder fra Grindsted, Uggerhalne og Kinnerup efterlyses!!
Vi er på jagt efter gamle billeder fra lokalsamfundet. Billederne skal kopieres og bruges til plancher, der skal smykke
teltene under Sommerfesten. Ligger du inde med gamle billeder, vil jeg meget gerne høre fra dig. Det kan være billeder fra
1950’erne, 60’erne og 70’erne. Men naturligvis også gerne fra perioden før. Jeg kan så måske få lov til at kopiere dit/dine
billeder. Du får naturligvis dine billeder ubeskadiget tilbage straks efter, at jeg har kopieret.
Jeg håber meget på velvilje fra beboerne i vores lokalsamfund, som har billeder, eller som ved, hvor jeg kan låne dem.

Sverri Müller Johannesen, Sommerfestudvalget
Telf.: 2074 4199
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Ny julebelysning i Grindsted
2010 var det år, hvor julebelysningen i Grindsted fik en ansigtsløftning – som sædvanlig med lokal assistance. Det ville
have været en økonomisk uoverkommelig opgave, hvis ikke 3 af Grindsteds borgere brugte nogle dage på at lave arbejdet,
så Borgerforeningen næsten kun har betalt for materialerne.
Ud over selve den dag, stikkene blev sat op, var der jo gået nogle dage med at forberede tingene.

Der skal derfor lyde en STOR tak til Michael Øhrberg som
sammen med Ole Peter Jakobsen arbejdede med opsætningen i arbejdskurven, og Villy Nielsen som stillede op med
- og var kører på teleskoplæsseren, der i dagens anledning
var monteret med arbejdskurv. Herved sparede vi at leje en
arbejdslift.

Vi siger farvel til den gamle julebelysning
Læs mere på www.hammernyt.dk
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Generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
i Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn.

Mandag, den 21. marts 2011 kl. 19,30 i Hammer Sognegård, Grindsted
Dagsorden iflg. vedtægter:
1)

Valg af ordstyrer og referent

2)

Formandens beretning

3)

Kassereren/forretningsføreren fremlægger det reviderede regnskab

4)

Fastsættelse af kontingent

5) 	Behandling af indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet, skal afleveres til Hans Kristensen, Skovgræsvej 4A,
	Uggerhalne eller til Ole Peter Jakobsen, Tranevej 1, Grindsted senest den 14. marts
6)
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
	Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Lajla Gregersen og Lone Birk Andersen
	Suppleanter er: Charlie Pedersen, Aleksia Bertelsen og Bo Hovgaard Thomasen
7)

Valg af revisor

8) 	Eventuelt - her er der bl.a. mulighed for, at komme med forslag til
fremskaffelse af midler til julebelysningen. Roland Nielsen, Uggerhalne vil her
informere om begrebet ”Forenings-el”.
Inden generalforsamlingen er Borgerforeningen vært ved fællesspisning kl. 18,30
Tilmelding kan ske til Ole Peter Jakobsen senest den 14. marts på tlf. 98 28 68 78 eller 30 28 68 15

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Grindsted Mejeri
Tak til Lone Stegger og Palle Selch!
I en tid, hvor mange små byer har problemer med forfaldne bygninger/spøgelseshuse er det meget glædeligt at se, hvor
flot nedtagningen af Grindsted Mejeri samt den efterfølgende oprydning og planering af grunden er foretaget. For godt 1
måned siden var den udlagte jord pludselig revet og flot kultiveret, og dermed er der sat et punktum for oprydningen.
I Hammernyt , maj 2010, hvor historien om Grindsted Mejeri var trykt, stod der til indledning, at oprydningen flere gange
var udsat, hvilket i starten medførte, at børn tiltvang sig adgang til bygningerne, med farlige situationer til følge. Da det
kom skoleleder Steen Ovesen for øre, reagerede han og skolebestyrelsen hurtigt, så et brev til alle forældrene fik sat en stopper for den trafik.
Senere, da nedbrydningen gik i gang, gik det forholdsvist hurtigt med langt det meste, og meget af knusningen af beton og
mursten blev foretaget på selve de veje i lokalområdet, der var bestemt for opfyldningen. Derved undgik man en del støvog støjgener i byen. I den sidste fase gik tingene lidt i stå, blandt andet på grund af en hård vinter, og nu står vi så igen foran
en forhåbentlig mildere vinter end den forrige, hvorfor det er dejligt at vide, at grønt græs har mulighed for gro oven på den
gamle mejerigrund til næste forår - måske som et forvarsel om nye tider og nye byggegrunde.
Vi håber under alle omstændigheder, at den gamle mejerigrund vil blive til glæde og gavn for Grindsted og lokalområdet.
Hermed en stor tak til jer, Lone og Palle, og til Thise Mejeri, fordi der blev lavet en ordentlig aftale parterne imellem, hvor
der også blev taget hensyn til lokalområdet.
Med venlig hilsen og med stor tak fra		
Borgerforeningen for
Grindsted, Uggerhalne og Omegn
Ole Peter Jakobsen, formand

		

Læs mere på www.hammernyt.dk

10

HammerNyt

Læs mere på www.hammernyt.dk

HammerNyt

Læs mere på www.hammer-sogn.dk

11

12

HammerNyt

Læs mere på www.hammer-sogn.dk

HammerNyt

Læs mere på www.hammer-sogn.dk

13

14

HammerNyt

Læs mere på www.hammer-sogn.dk

HammerNyt

Læs mere på www.hammer-sogn.dk

15

16

HammerNyt

Læs mere på www.hammer-sogn.dk

HammerNyt

Læs mere på www.hammer-sogn.dk

17

18

HammerNyt

Læs mere på www.hammer-sogn.dk

HammerNyt

Læs mere på www.hammernyt.dk

19

20

HammerNyt

Airtrack

Tak til gymnastikkens sponsorer for stor hjælp til vores airtrack

I midten formanden for GSK Gymnastik, Jørn
Michaelsen omgivet af nogle af airtrackens
Sponsorer: Marianne Helgstrand (Helgstrand
Dressage), Anja Jensen (AK – Service) samt Michael
Koch Kristensen og Christian Beltoft-Andersen fra
Dronninglund Sparekasse i Vodskov. Bagved en
række glade gymnastikbørn.

Efter et særdeles vellykket arrangement med besøg af Aalborg Kommunes KRAM-bus - et arrangement lavet i samarbejde
mellem Grindsted Sportsklubs gymnastikafdeling og Borgerforeningen - har en airtrack til specielt vores springhold stået
øverst på ønskesedlen.
Da vi hørte prisen - ca. 45.000 kr. - var vi da også lige ved at opgive, men et stort opsøgende arbejde med at finde sponsorer
gjorde det i løbet af 2010 muligt for os! Derfor var det også en stor fornøjelse for os at invitere de lokale sponsorer op i
Grindsted Hallen til en æbleskive og et glas gløgg, så de ved selvsyn kunne se, hvor stor lykke airtracken gør i undervisningen.
Airtracken, der reelt er en stor hoppepude, måler 10 meter i længden, 3 meter i bredden og ½ meter i højden. Airtracken er
et fortræffeligt supplement til idrætsundervisningen og ikke mindst springgymnastikken, fordi den gør børnene og de unge
trygge ved at afprøve langt flere ting, som de ellers ville tøve med at udføre på en almindelig springmadras.
Det var dejligt at kunne indvie airtracken ”officielt” og vi vil gerne igen udtrykke vores store taknemmelighed overfor vores
sponsorer:

Aalborg Kommune
Dronninglund Sparekasse
JT Møbler
AK-Service
Sudergaards Autoservice
Grindsted Autoværksted
Helgstrand Dressage
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GYMNASTIKOPVISNING I GRINDSTED HALLEN
Sæt et stort kryds i kalenderen
		

søndag den 20. marts 2011, kl. 14.00

for da afholder vi - sædvanen tro - vores årlige gymnastikopvisning i Grindsted Hallen.
Alle er velkomne - forældre, søskende, bedsteforældre, venner…!
Entré: 20 kr. Børn under 16 år: Gratis. Mulighed for at købe kaffe/te, vand, kage og boller
m/pålæg.
Vores årlige gymnastikopvisning i Grindsted Hallen plejer at være et meget besøgt
arrangement. Her får holdene - efter indmarch og opvarmning - lejlighed til at fremvise, hvad
de hver især har gået og puslet med i løbet af sæsonen. Det er en meget stor dag for børnene
og det er rigtig hyggeligt!
Ved sidste års opvisning var der over 200 besøgende og det var vi i gymnastikken
selvfølgelig meget tilfredse med.
Igen i år bliver børnene fotograferet med deres hold, så husk
25 kr., hvis du er interesseret i at
bestille et billede.
Vi vil gerne se gymnasterne senest et kvarter før
opvisningsstart, altså kl. 13.45.
Vi har et - efterhånden ret stort - restparti af t-shirts fra
gymnastik-opvisningerne gennem tiden. Er du interesseret i at
købe én, så henvend dig i ”t-shirt-boden”. De sælges for hhv.
30 kr. og 75 kr.

Vi glæder os til at se jer til en forrygende opvisning.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Nyt fra GIF

Grindsted idrætsforening har i sæson 2010/11 forsøgt sig på noget nyt – nemlig at
oprette et sponsorudvalg. Udvalget består af 4 gæve gutter, som i år har været på
jagt efter sponsorer til klubben. Dette må siges at have været en stor succes, da der
i år er skrevet kontrakt med følgende:
Til spillertøj og træningsdragter: Pallefabrikken Heltrans, Inter Sport, Sudergaards
Autoservice, Spar Nord, Nordjysk træ ApS, DanSkilte, Aalborg EL Diesel ApS og
Nordjyllands Portmontage.
Til annoncer: Revisionsfirmaet Ole Dahl, Grindsted Autoværksted ApS
Boldsponsor: iDoc Engineering AsP
Bestyrelsen og sponsorudvalget inviterede også Grindsted by og andre som var
interesserede, til Julestævne i hallen, søndag d. 5/12-10. Det var en rigtig hyggelig
dag, med god julestemning og hvor mange mennesker var mødt op til Glögg og
æbleskiver og selvfølgelig nogle gode håndboldkampe.
Så kom tiden også til at GIF skulle have nye træningsdragter. På trods af forskellige smagsindtryk fra dame og herre holdet, endte klubben med at vælge en fælles
dragt for alle holdene. Dette blev en super flot Hummel dragt med alle vores
sponsorers logoer på, så nu er GIF smart og parat til at vise sig frem i de forskellige
håndboldhaller.
Bestyrelsen siger tak for en god halv sæson i Grindsted Hallen og glæder sig til at
se mange flere i hallen i år 2011.

Kampprogram 2011

NYT FRA GSK BADMINTON

Vi har været nødt til at lave en ændring vedr. vore
årlige klubmesterskaber i badminton. De var oprindeligt planlagt til den 5./6. februar, men på grund
af forskellige stævner og holdkampe har det været
nødvendigt at flytte mesterskaberne til den 11. /12.
marts 2011. Vi håber på ligeså stor deltagelse som
sidste år.
Endelig planlægger vi som afslutning for vor børneog ungdomsafdeling den årlige hyttetur. Datoen er
foreløbig sat til den 1./2. april, men den ligger ikke
100% fast endnu, så hold øje med opslag i hallen.
Også her håber vi på stor tilslutning, som der plejer
at være til dette også meget populære arrangement.
Venlig hilsen GSK Badminton.

Søndag d. 6/2 -11
Kl. 9.00 – 12.00: Stævne for U6 og U8
Kl. 12.15: U10 drenge – Jetsmark
Kl. 13.00: Serie 4 damer – Vestbjerg IF
Kl. 14.00: Serie 3 herrer – Visse IF
Kl. 15.00: Serie 2 damer – Visse IF
Kl. 16.15: Serie 2 herrer – Vestbjerg IF
Søndag d. 6/3 -11
Kl.13.00: Serie 3 herrer – Langholt IF
Kl.14.00: Serie 4 damer – Sæby HK
Kl. 15.15: Serie 2 herrer – Vadum IF
Kl.16.25: U10 drenge – Biersted
Søndag d. 13/3 -11
Kl.9.00 – 12.00: afslutningsstævne for U6 og U8
Søndag d. 27/3 -11
12.15: U10 drenge – Dronninglund IF
13.00: Serie 4 damer – Gjøl GB
14.00: Serie 3 herrer – Dronninglund IF
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HammerNyt

Læs mere på www.hammernyt.dk

23

24

HammerNyt

www.NorthRidersMc.dk
Sker der noget nyt og spændende i Grindsted/
Uggerhalne, som også kan interessere andre ?
Har du en særlig sjov eller spændende hobby
– eller kender du nogen, der har?
Vi skriver gerne om det !

Send en mail til hammernyt@hammernyt.dk
eller ring på tlf. 98 28 63 33

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Efterlysning af billedmateriale samt artikler til
HammerNyt

HUSK:
At tage billeder når du/dine børn deltager i
aktiviteter i Grindsted/Uggerhalne og
send dem til Hammernyt.
Operation Skrald !!!
I 2010, maj måned, arrangerede Borgerforeningen ”operation
ren by”.
Det blev et godt arrangement, men det var ikke så meget i
byerne, der blev ryddet op, men snarere imellem og uden om
byerne. Vi har derfor valgt at gentage dette i 2011, og det bliver
denne gang en fredag, hvor også DUS 1 bliver inddraget - mere
om dette i næste Hammernyt.

Dagen bliver fredag den 6. maj

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Gadekæret i Grindsted
Igennem de sidste 3 - 4 år har jeg været på rundtur med 3 forskellige landskabsarkitekter fra Aalborg Kommune for at lave
aftaler om de grønne områder i Hammer Sogn.
Bl.a. har vi set på gadekæret ved Espelunden i Grindsted, som har været i en sørgelig forfatning længe, og i 2008 lavede vi en
mundtlig aftale om, at når kommunen havde oprenset en sø i Langholt, så skulle der være penge til oprensning af i hvert fald
halvdelen af søen. Siden skete der ingenting, men så en dag, så jeg en artikel i Nørresundby Avis dateret den 18-8-10, hvor
rådmanden for sundhed og bæredygtig udvikling, Thomas Kastrup-Larsen, udtalte, at man grundet rigtig mange forespørgsler fra landsbyerne i Aalborg Kommune havde besluttet at afsætte penge til oprensning af gadekærene - i første omgang
gjaldt det byerne Grindsted, Gandrup, Ferslev, Kongerslev, Kongerslev by, Bislev og Sejlflod. I gennemsnit regnede man med
en udgift pr. gadekær/sø på 100000 - 150000 kr. + forskønnelse af det omkringliggende areal. Jeg skal ærlig indrømme, at jeg
ikke regnede med at se nogle gravemaskiner i Grindsted de næste 2 år, men så om morgenen den 15-11-10 sendte Aleksia,
Espelunden 2 en SMS om, at nu var en gravemaskine gået i gang på området. Jeg havde heldigvis fri den dag, så jeg sprang
på cyklen for at få taget nogle billeder, men jeg måtte tilbage efter gummistøvler, da hele området var totalt pløret. Jeg fik
kontakt til entreprenøren fra Halvrimmen (navnet fik jeg desværre ikke), der kunne fortælle, at han havde oprenset mange
søer i kommunen, og at han havde lavet en sø hjemme ved sig selv, men for at han overhovedet kunne grave, måtte han
tilkoble en pumpe for at få det meste af vandet pumpet væk, så han kunne se, hvad han lavede. Han regnede med ca. 3 ugers
arbejde, og så ville søen være ca. 2 meter på det dybeste. Jeg fik taget nogle billeder, og fik sagt til ham, hvor glade Grindstedborgerne var, for det arbejde han lavede.
Den 6. december kom jeg tilfældigt forbi området, hvor entreprenøren var ved at skovle sne af blokvognen med gravemaskinen, og han kunne fortælle, at projektet var gået fint. Rørledningen fra søen var blevet renset og påmonteret en sluse, så
vandstanden i søen kunne reguleres med ca. 0.5 meter. Han kunne også fortælle, at naboerne var kommet med kaffe til ham
- de var særdeles glade for, at området var blevet forskønnet, og at deres haver nu kunne blive drænet for vand. Det skal i
øvrigt bemærkes, at kommunen forinden dette arbejde havde sørget for fældning af de omkringstående træer og buske.
Nu bliver det så spændende at se, om arealet bliver gjort helt færdigt med planering, såning af græs samt opsætning af
bænkesæt, så bl.a. dagplejerne kan gå tur med børnene der, hvilket de gjorde for 15-20 år siden. Lige nu kan den bedst bruges til skøjtebane.
Når vi taler om grønne områder, så har der siden 1983 været en plan for etablering af det vådområde med bæk, der ligger øst
for Grindsted by, altså på den anden side af Ringdrosselvej. Det har vi gjort Aalborg kommune opmærksom på flere gange,
men det ligger nok ikke lige for, da lokalplanen skal revurderes.
Med ønsket om et godt nytår
og en varm sommer
Ole Peter Jakobsen, Borgerforeningen

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Dagplejernes juleafslutning 2010
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Den 10. December 2010 havde dagplejemødrene i
Grindsted & Uggerhalne inviteret til juleafslutning
i Grindsted hallen.
Der var stor opbakning fra både børn og forældre
og det blev en rigtig hyggelig eftermiddag med
dans om juletræet og besøg af julemanden,som
havde en gave med til alle børnene og til slut en
god sludder ved bordene over æbleskiver, kaffe og
saftevand

Kontakt Hammernyt hvis du har en god artikel til SET OG HØRT
Udgives af Grindsted-Uggerhalne Borgerforening og Hammer Menighedsråd.
Ansvarlig redaktør: Connie Vorsaa – E-mail: hammernyt@hammernyt.dk
Mediagrafiker : Martin Trærup Politowski -E-mail: hammernyt@hammernyt.dk
Tryk: NTK-print, Dronninglund.
Fotos/tekster/logoer tilhører fotografen/forfatteren/annoncøren iht. Lov nr. 164 om ophavsret.
Hvor ingen ophavsperson fremgår, tilhører de bladet.
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Det sker...

Lokale
Telefonnumre

Borgerforeningen:
Arrangør:
Bestyrelsen:
Ole Peter Jakobsen 98 28 68 78 Sognegården:
Hans Kristensen.. . 52 79 34 07
Anders Clausen. . . 28 24 62 27
Lone Birk Andersen22 35 35 59
Lajla Gregersen.. . . 60 13 98 17
Menighedsrådsformand:
Helle B. Nielsensen 98 28 60 09
Sognepræst:
Carl Hertz-Jensen 98 25 64 16
FDF Hammer:
Kredsleder:
Tobias Jakobsen.. . 42 60 09 03
Grindsted Sportsklub:
Poul Dahl, formand 98 28 66 29
GSK Badminton:
Jens Brix.. . . . . . . . . 26 62 32 26
GSK Fodbold:
Simon Madsen.. . . 98 28 66 88
GSK Gymnastik:
Jørn Michaelsen.. . 98 28 61 11
Tina Reeves.. . . . . . 98 28 63 87
Grindsted Skole:.. . 98 28 61 34
Grindsted IF:
Per Timmermann 51 17 67 07
Skolebestyrelsen:
Formand:
Steen Jørgensen. . . 61 38 45 78

3. februar kl. 19.00
11. februar kl. 18.30
16. februar kl. 19.30
17. feburar kl. 09.00
7. marts kl. 19.00
13. marts kl. 09.00
16. marts kl. 19.00
18. marts kl. 18.30
24. marts kl. 19.30
31. marts kl. 09.00
6. april kl.
19.00
13. april kl.
19.30

- Menighedsrådsmøde
- Fællesspisning (20 års jubilæum)
- Hammeraften m. Finn Nielsen, IDEON
- Musikalsk legestue
- Menighedsrådsmøde
- Gudstjeneste på vej til Sogneindsamling
- Fælles Menighedsrådsmøde
- Fællesspisning
- Hammeraften m. Steen Andreasen ”Mandela”
- Musikalsk legestue
- Menighedsrådsmøde
- Fælles Sogneaften i Langholt m. Thyra Frank:
”Livsglæde & Stjernestunder”
- Musikalsk legestue
- Fællesspisning

6. marts kl.
9. marts kl.
23. marts kl.
17. april kl.

10.30
19.30
17.00
10.30

- Familiegudstjeneste – Fastelavn
- Kor-koncert
- Spaghetti-gudstjeneste
- Familiegudstjeneste – Palmesøndag –
Minikonfirmander

21. marts kl. 19.30

- Fastelavn i Grindstedhallen
- Generalforsamling i Sognegården

GSK Badminton

11. og 12 . marts

- Grindstedmesterskaber

GSK Gymnastik

15. februar kl. 18.30

- Førstehjælpskursus for instruktører og
hjælpeinstruktører. Foregår i Sports Cafeén
- Sidste træning + afslutning for børnehold

15. og 16. marts
19. marts
20. marts kl. 14.00
30. marts kl. 19.00

DUS:
Karen Heilesen.. . . 98 28 61 49

Grindsted Vandv. I/S:
Arne Nielsen.. . . . . 98 28 62 34
E-mail: grv@grindsted-vand.dk
Hjemmeside:
www.grindsted-vand.dk

Arrangement:

Borgerforeningen 5. marts kl. 14.00

Dagplejen:
Gitte Christensen.. 98 28 61 06

Uggerhalne Vandværk:
Jørn Toldbod.. . . . . 98 28 63 81
E-mail: info.uggerhalne@dk-vand.dk
Hjemmeside:
www.uggerhalne.dk-vand.dk

Dato/klokslet:

28. japril kl. 09.00
29. januar kl. 18.30

Hammer kirke:

Se omtale
inde i bladet

GIF

- Sidste træning og afslutning for
forældre/barn
- Opvisning i Grindstedhallen
- Generalforsamling og voksenafslutning i
Sports Cafèen
- Se kampagneprogrammet på side 22 inde
i bladet

Næste nummer af bladet udkommer 29/30 april 2011.
Stof til bladet skal senest 3. april 2011 være hos redaktør Connie Vorsaa, Kornelparken 144 i Grindsted. Tlf. 98 28 63 33.
E-mail til redaktionen: hammernyt@hammernyt.dk

Skal du yde førstehjælp ?
Ring 112 - og hent hjertestarteren i Grindstedhallen,
Hammervej 90. Den hænger i forhallen.
Hvis døren ikke er åben, skal du blot smadre en rude.

Udgiver Borgerforeningen og Menighedsrådet

